
A FLABéLOS STÚDIÓ HÁZIRENDJE és HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

Kedves Vendégeink! 

A házirend célja, hogy meghatározza a Flabélos Stúdióban tartózkodó - a szolgáltatásokat igénybe vevő - 

személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói 

tevékenység magas színvonalon történő végzéséhez elengedhetetlenek. A Házirend továbbá előírja a 

Flabélos Stúdió rendeltetésszerű használatára, állagának megóvására, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, 

más szabályokban nem rögzített követelményeket. 

A Házirend személyi és területi hatálya 

Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Flabélos Stúdió területén a 

stúdiószolgáltatásainak igénybevétele, vagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb 

személyek). 

Flabélos Stúdió használata: 

1. A Vendégek a bérletek illetve napijegy megvételével, valamint a Flabélos Stúdió szolgáltatásainak 

igénybevételével és területének használatával a jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező 

érvényűnek kötelesek elismerni. A Házirend megtalálható a stúdiófalán, illetve a szalon internetes 

honlapján (www.fasoriflabelos.hu).  

2. A Flabélos Stúdió szolgáltatásai csak érvényes bérlettel vagy napijeggyel vehetők igénybe. Bérlet, 

illetve napijegy a stúdióban vásárolható.  

Áraink: 

10 perc, azaz 1 próba alkalom: INGYENES!  

1alkalom (1*10 perc): 550 Ft  

10 alkalom (1*10 perc): 4 200 Ft 

20 alkalom (1*10 perc): 7 000 Ft  

40 alkalom (1*10 perc): 9 900Ft  

Havi korlátlan bérlet (max. Napi 2x20 perc) 9.900 Ft 

10, 20, 40 alkalmas bérleteink vásárlástól számított 30 napig érvényesek! Havi korlátlan bérletünk 50 

napig érvényes! 

3. A bérlet alapján a szolgáltatást igénybe vevő meghatározott alkalommal jogosult a Flabélos Stúdió 

szolgáltatásait igénybe venni, a bérletek érvényességi idejének lejárta után a fel nem használt alkalmak 

törlődnek. A bérletek lejártakor az esetleges fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő 

bérletre. A bérletek árát nem áll módunkban visszafizetni.  

4. A bérletek névre szólóak, azonban lehetséges más személyre átruházni, vagy más személy használatába 

adni. A Flabélos Stúdió munkatársai jogosultak a felmutatott igazolványokat ellenőrizni. 

5. Nyitva tartásunk: Hétfő - Péntek: 7.30-20.00  

             Szombat: 8.00-14.00  

              Vasárnap: ZÁRVA 

Az edzést megkezdeni legkésőbb a zárási időpont előtt 15 perccel lehet! 

 

Szabályok: 

1. Flabélos Stúdió szolgáltatásaink igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely 

tájékoztat az aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat. 

2. A Flabélos gépet mindenki – a kitöltött és aláírt nyilatkozat tartalmának elfogadásával kizárólag saját 

felelősségére – egészségügyi állapotát ismerve – használhatja.  

Ellenjavallatok: (kezelt alacsony/magas vérnyomásnál, vérszegénység, szívpanaszok esetén, fizikai 

rendellenesség illetve fogyatékosság esetén. mely esetben a Flabélos használatát nem javasoljuk!) 

daganatos megbetegedés esetén, heveny sérülés esetén, heveny trombózis esetén, friss törés után,heveny 

gyulladás, fertőzés esetén, közvetlenül a műtéteket követően, vesekő, epekő, hólyagkő esetén,fém 

implantátumok, protézisek esetén, terhesség alatt, pacemaker viselése esetén, ismeretlen duzzanatoknál 

és fájdalmaknál, bizonyos gerinc és hátsérülések esetén, menstruáció esetén, nem  

1) 16 éven aluli személyek a Flabélos Szalon szolgáltatásait nem vehetik igénybe, kivéve, ha azt 

Szülő/gondviselő előzetesen engedélyezte, illetve a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során személyi 

edző segíti.  

2) Az első alkalommal minden vendégnek kötelező kitölteni egy adatlapot, amellyel elfogadja a 

létesítmény házirendjét. Az első belépés magába foglalja a nyilvántartásba vételt is. 

3) A Flabélos Stúdiószolgáltatásokat igénybevevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Az üzemeltető a 

vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki. 

4) Amennyiben a Flabélos Stúdió területén az üzemeltető a tevékenysége, ill. a szolgáltatásának bármilyen 

célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és 

esetleg azokon bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon történő megjelenésével kapcsolatban 

az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. 

5) Az üzemeltető engedélye nélkül tilos minden kereskedelmi tevékenység, propaganda, reklám 

elhelyezése. 

6) Az Flabélos Stúdió szolgáltatásait csak megfelelő öltözékben (tiszta, ruházat: minimum rövidnadrág, 

atléta, vagy póló, és zokni, esetleg cipő) lehet igénybe venni. Nem megfelelő öltözék, vagy higiéniai 

szempontból kifogásolható megjelenés esetén az edzéslehetőség, illetve a terembe való belépés 

megtagadható. 

7) A stúdióban kizárólag Flabélos gép rendeltetésszerű használata és ahhoz kapcsolt mozgástevékenység 

végezhető. Tilos bárminemű olyan tevékenység, mozgás végzése és mások zavarása gyakorlatok közben 

(eszközzel vagy a nélkül), mely bárkinek, így a mozgást végzőnek is a testi épségét, valamint az ott 

megtalálható gépek épségét veszélyezteti!  

8) A stúdió területén hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.  

9) Az edzőtermet betegen, alkoholos vagy egyéb gyógyszeres befolyásoltság alatt látogatni tilos! 

10) Nem engedélyezett dohányzás és alkohol fogyasztása, illetve mindenféle veszélyes anyag és/vagy 

tárgy, állat bevitele a szalon területére. 

11) Amennyiben az adott technikai berendezéssel kapcsolatban (működésével, működtetésével, stb.) kérdés 

merül fel, a munkatársunk segítségét kell kérni. A Flabélos Stúdió területén bekövetkező bármilyen 

rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek köteles késedelem nélkül jelezni. 

Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő: 

Mentők (baleset esetén): 104 

Tűzoltóság (tűz esetén): 105 

Rendőrség (rendbontás esetén): 107 

Általános segélyhívó (bármely esetben): 112 

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó 

figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség estén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra 

felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az 

üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet. Kérjük az előzőekben olvasható Házirend 

mindenki által történő betartását, mely elősegíti és biztosítja a kellemes kikapcsolódást és biztonságos, 

higiénikus testmozgást! 
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